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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLER PÅ OMRÅDENA CIVILRÄTT OCH
INTERNATIONELL PRIVATRÄTT

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att Förenade
kungariket från och med den 30 mars 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen)1 kommer att vara ett så kallat tredjeland2.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den osäkerhet som omger ratificeringen av utträdesavtalet erinras alla
berörda parter om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade
kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för den övergångsperiod som föreskrivs i utkastet till utträdesavtal3
kommer från och med utträdesdagen EU:s regler på områdena civilrätt och internationell
privaträtt inte längre vara tillämpliga på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande
konsekvenser4.

1

I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet, i samförstånd med
Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara tillämpliga vid en
senare tidpunkt.

2

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

3

Se del fyra i utkastet till avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, såsom överenskommet på
förhandlarnivå den 14 november 2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en)

4

Det ska erinras om att Förenade kungariket inte deltar i hela regelverket för rättsligt samarbete på
privaträttens område.

1.

INTERNATIONELL BEHÖRIGHET
I EU-reglerna inom internationell privaträtt fastställs harmoniserade regler för
internationell behörighet på områden av civil och kommersiell natur, inbegripet
insolvens, samt familjerätt.5 Generellt sett är de harmoniserade reglerna bara
tillämpliga när svaranden har sin hemvist eller är bosatt i en EU-medlemsstat.
1.1.

Förfaranden som pågår på utträdesdagen
På förfaranden som rör en svarande med hemvist i Förenade kungariket och
som på utträdesdagen pågår i en domstol i något av länderna i EU-276
kommer EU:s regler för internationell behörighet att vara fortsatt tillämpliga.

1.2.

Förfaranden som startar på eller efter utträdesdagen
På förfaranden som rör en svarande med hemvist i Förenade kungariket och
som startar på eller efter utträdesdagen i något av länderna i EU-27 är reglerna
om internationell behörighet i EU-instrumenten på områdena civil- och
handelsrätt samt familjerätt inte längre tillämpliga, såvida inte EUinstrumenten innehåller regler om behörighet som omfattar tredjeländer.7
Internationell behörighet kommer således att styras av de nationella
bestämmelserna i den medlemsstat där talan har väckts.
Ibland är internationella konventioner tillämpliga, t.ex. de som utarbetats av
Haagkonferensen för internationell privaträtt8, förutsatt att både EU/EU:s
medlemsstater och Förenade kungariket är parter i konventionen.

2.

ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET
EU-reglerna inom internationell privaträtt omfattar regler som underlättar
erkännande och verkställighet av domstolsbeslut som har meddelats i en
medlemsstat.
2.1.

Verkställbarhetsförklaring
När det relevanta instrumentet föreskriver exekvaturprövning kan en dom som
har meddelats av en domstol i Förenade kungariket och som före
utträdesdagen har förklarats verkställbar i länderna i EU-27, men inte

5

Detta tillkännagivande gäller inte konsumentskyddsfrågor. För sådana frågor, se Tillkännagivande till
berörda aktörer – Förenade kungarikets utträde och EU-reglerna om konsumentskydd och
passagerares rättigheter, som offentliggjordes den 27 februari 2018.

6

EU-fördragen föreskriver visserligen särskilda ordningar för Irland och Danmark, eftersom de inte
alltid deltar i denna del av EU:s regelverk, men för enkelhetens skull används uttrycket ”länderna i
EU-27”.

7

Detta är till exempel fallet i tvister som rör konsumenter (se fotnot 5).

8

Vanligtvis införlivas sådana konventioner med nationell lagstiftning i varje stat som är part i
konventionen.

2

verkställts före den dagen, fortfarande verkställas i länderna i EU-27, och den
omständigheten att det ursprungligen var en dom som meddelades av en
domstol i Förenade kungariket saknar betydelse.
2.2.

Förfaranden som pågår på utträdesdagen
Såvida inte domen i fråga har förklarats verkställbar före utträdesdagen, blir
EU-reglerna om erkännande och verkställighet av domar från Förenade
kungariket inte tillämpliga på en dom av en domstol i Förenade kungariket
som inte har verkställts före utträdesdagen, ej heller i de fall då
 domen meddelades före utträdesdagen, eller
 verkställighetsförfarandet inleddes före utträdesdagen.

2.3.

Förfaranden som startar på eller efter utträdesdagen
Vad gäller förfaranden för att verkställa en dom meddelad av en domstol i
Förenade kungariket som startar på eller efter utträdesdagen i något av
länderna i EU-27 är EU:s regler inte längre tillämpliga.
Erkännande och verkställighet kommer att styras av de nationella
bestämmelserna i den medlemsstat där erkännande/verkställighet söks.
Ibland är internationella konventioner tillämpliga, t.ex. sådana som utarbetats
av Haagkonferensen för internationell privaträtt9, förutsatt att både EU/EU:s
medlemsstater och Förenade kungariket är parter i konventionen.

Alla berörda parter rekommenderas att beakta detta i samband med avtal som
innebär ett val av internationell behörighet
3.

SÄRSKILDA EU-FÖRFARANDEN
EU-rätten om civilrättsligt samarbete tillhandahåller flera särskilda förfaranden,
t.ex. det
europeiska betalningsföreläggandet10
eller
det
europeiska
småmålsförfarandet11.
Vad som sägs om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet i
avsnitt 1 och 2 i detta tillkännagivande gäller också för dessa särskilda rättsliga
förfaranden.

9

Vanligtvis införlivas sådana konventioner med nationell lagstiftning i varje stat som är part i
konventionen.

10

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande
av ett europeiskt betalningsföreläggande, EUT L 399, 30.12.2006, s. 1.

11

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett
europeiskt småmålsförfarande, EUT L 199, 31.7.2007, s. 1.

3

4.

RÄTTSLIGT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA
EU-rätten om civilrättsligt samarbete underlättar det rättsliga samarbetet (t.ex. när
det gäller delgivning av handlingar12, bevisupptagning13 eller inom det europeiska
rättsliga nätverket på privaträttens område14). Från och med utträdesdagen kommer
länderna i EU-27


inte att fortsatt handlägga sådana pågående rättsliga samarbetsförfaranden
som inbegriper Förenade kungariket och



inte att inleda sådana nya rättsliga samarbetsförfaranden som inbegriper
Förenade kungariket,

på grundval av EU-rätten.
Sådana förfaranden kan fortsatt handläggas enligt nationell lagstiftning om rättsligt
samarbete med tredjeländer. Ibland är internationella konventioner tillämpliga, t.ex.
sådana som utarbetats av Haagkonferensen för internationell privaträtt15, förutsatt att
både EU/EU:s medlemsstater och Förenade kungariket är parter i konventionen16.
Alla nationella centralmyndigheter rekommenderas att bedöma huruvida
rättsliga samarbetsförfaranden riskerar att pågå på utträdesdagen och
huruvida förfarandet kan fortsätta i enlighet med nationell lagstiftning eller i
enlighet med en relevant internationell konvention. Om det är möjligt att
fortsätta i enlighet med nationell lagstiftning eller i enlighet med en relevant
internationell konvention bör centralmyndigheten överväga att lämna in en ny
begäran i enlighet med den relevanta nationella lagstiftningen eller den
relevanta internationella konventionen, vilken bör villkoras så att den får
verkan om Förenade kungariket lämnar EU utan utträdesavtal.

12

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om
delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil
eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”), EUT L 324, 10.12.2007, s. 79.

13

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas
domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, EGT L 174,
27.6.2001, s. 1.

14

Se artikel 8 i rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt
nätverk på privaträttens område, EGT L 174, 27.6.2001, s. 25.

15

Vanligtvis införlivas sådana konventioner med nationell lagstiftning i varje stat som är part i
konventionen.

16

Till exempel kan en ansökan från den begärande centralmyndigheten i fall av internationella
bortföranden av barn behandlas av den anmodade centralmyndigheten i enlighet med 1980 års
Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn i stället.

4

5.

ÖVRIGT
 Genom förordning (EU) 2016/119117 avskaffas kravet på apostill för vissa
offentliga handlingar (t.ex. födelsebevis) och förenklas andra förfaranden så att
rörligheten blir enklare för vissa officiella handlingar. Tillämpningen av
förordning (EU) 2016/1191 beror inte på den tidpunkt då den officiella
handlingen utfärdades, utan på när handlingen läggs fram för myndigheterna i ett
annat medlemsland. Förordning (EU) 2016/1191 kommer därför inte längre att
vara tillämplig på en officiell handling som utfärdats av myndigheterna i
Förenade kungariket och som läggs fram för myndigheterna i ett av länderna i
EU-27 från och med utträdesdagen, oavsett när handlingen utfärdades av
myndigheterna i Förenade kungariket och oavsett vad den har för giltighetstid.
 EU-kommissionen tillhandahåller en uppsättning informationsverktyg om
nationella rättsliga system genom e-juridikportalen18. Från och med
utträdesdagen kommer e-juridikportalen inte längre att tillhandahålla information
som rör Förenade kungariket, såsom de dynamiska formulären och faktabladen
om Förenade kungariket.
På EU:s e-juridikportal https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=sv och
på
EU-kommissionens
webbplats
om
civilrätt
http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm finns allmän information om det
civilrättsliga området. Webbplatserna kommer att uppdateras med mer information,
om det behövs.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor

17

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av
medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar
i Europeiska unionen, EUT L 200, 26.7.2016, s. 1.
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https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv&init=true
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